Info
ormation ttill NEA:s
s medlemm
mar
Stockkholm 2014--05-13
Nytt we
ebinar den 9 juni: Trendsp
paning om up
pphandling
Carl Piv
va från Propsa
alsFactory AB
B kommer att berätta
b
om vad
d som händerr inom område
et upphandlingg:






Vart hittar vvi innovation in
nom området upphandling?
u
Vilka proble
em har lösts avv dagens IT-b
baserade lösniingar för upphandlingsproce
essen?
Vilka proble
em återstår attt adressera?
Vad händerr när leverantö
örer blir partne
ers i framväxa nde värdenätv
verk?

Webina
aret är öppet o
och gratis för alla
a som vill va
ara med. Anm
mäl dig till kans
sli@nea.nu senast den 2/6 sså mailas en länk till webina
aret ut
till dig.
Missad
de du PEPPO
OL-webinariett med Martin Forsberg?
Ingen fara,
f
det finns på NEA:s hem
msida:
http://w
www.nea.nu/un
ncategorized/w
webinar-vad-a
ar-egentligen-p
peppol/
Berätta
a om er verks
samhet på NE
EA:s hemsida
a!
På NEA
A:s hemsida fiinns en lista med
m alla aktuella medlemma
ar. Här har ni möjlighet
m
att berätta
b
om er vverksamhet oc
ch vad ni gör inom
i
eAffärer. Skicka gärna
a en kort företa
agspresentation och er logo
o. Ni som reda
an har skickat in era texter ttill Ulrica, gå gärna
g
in och se
e att de
ande är aktuellla.
fortfara
Se med
dlemslistan hä
är
Nation
nellt forum förr eFaktura
Efter tre
e år går nu arbetet i EU-pro
ojektet EMSF vidare
v
i nästa fas. Det natio
onella eFaktura
aforumet har vvalt två repres
sentanter som
komme
er att represen
ntera Sverige, dessa är: Petter Norén, ESV
V och Eva Hervidsson, Nord
dea
De nya
a undergruppe
erna som speg
glar Bryssels undergrupper
u
ä
är nu:
- Stand
darder. Grupplledare - öppen
n post.
- Regelverk. Grupple
edare: Kerstin Wiss-Holmda
ahl
Gruppledare: Karina
K
Duvinger
- Kopplling e-inköp. G
Vi ser gärna
g
fler med
dlemmar i foru
umet, speciellt representante
er från små oc
ch medelstora
a företag. Dettaa är ett öppet forum där äve
en de
som intte är medlemm
mar i NEA är välkomna
v
att delta,
d
anmäl g
gärna intresse till kansli@nea.nu.
Information från SIS
S: (Swedish Standards
S
Institute): Resulta
at från omröstn
ningen om Ne
ederländerna ((NEN) & Italien
ns (UNI) ”prop
posal
for the creation of a n
new CEN/PC on Electronic Invoicing”, ha
ar redan blivit klart
k
och det rö
östades igenoom med klar majoritet.
m
aforumet är de
Nästa möte
m
i eFakura
en 12 juni kl. 13.00-15.45
1
h
hos Svenska Bankföreninge
B
n. Nästkommaande möte är den 25 septem
mber kl.
13-16.
Operattörssamverka
an
Gruppe
en arbetar vida
are för att skapa en neutral plattform för ssamverkan på
å den lokala marknaden melllan olika operratörer av
elektroniska meddela
anden/processser. Arbetsgru
uppen tar även
n fram NEA in
ndex kvartalsvis som mäter uutvecklingen av
a antalet
ktioner inom eAffärer. Se NE
EA Index här. Nästa möte b
blir i slutet av augusti,
a
se NE
EA:s hemsida för datum.
transak
Progra
amrådet
Gruppe
en ansvarar fö
ör att planera och
o genomföra
a NEA:s olika arrangemang
g i form av kurser, seminarieer, webbinarerr och konferen
nser.
Just nu
u har vi en platts ledig i Programrådet så om
o du vill vara
a med oss och
h planera NEA
A:s event så koontakta Anna på
p kansli@nea.nu

Den 9 juni
j
har vi ett w
webinar, ”Tren
ndspaning om upphandling””. I slutet av se
eptember kom
mmer vi att sätttta upp ett säk
kerhetssemina
arium,
mer infformation kom
mmer!
Juridik
k & Säkerhet
På senaste mötet va
ar Nils Fjelkegå
ård från e-legitimationsnäm
mnden med och
h berättade om
m e-legitimatioonens arbete, om hur EID fu
ungerar
ge idag och de
en nya eIDAS--förordningen..
i Sverig
Nästa möte
m
är den 23 maj kl. 13-16, SKL, Horns
sgatan 20.
Handel & Logistik
m gruppen ä
ätverk där pers
rsoner med inttresse för eAfffärer träffas, d iskuterar och utbyter erfarenhet.
Syftet med
är att vara ett erfarenhetsnä
Nästa möte
m
är på fre
edag den 16 maj
m kl. 12-14 på Stockholms Fisk, Vasaga
atan 1.
Tipsa fler
f om NEA!
Det finn
ns många god
da skäl att bli medlem
m
i NEA
A. Vi verkar förr att eAffärer ska
s vara en sjä
älvklarhet för aalla företag, organisationer och i
samhället i stort. Som
m medlem får du information och kunskap
p, nätverket och möjligheten
n att påverka ooch driva utve
ecklingen inom
m
eAffäre
er. Ju mer man
n engagerar sig i NEA:s verrksamhet och arbetsgrupper, desto mer få
år man ut av ddet.
Kännerr du någon som vill veta me
er om eAffärer och som bord
de vara med?
Tipsa om
o NEA
Hälsnin
ngar
Anna Amgren
A
Koordin
nator, NEA

